A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő
koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai portfólió
menedzseléssel számol, valamint a vagyongazdálkodás deklarált célja az értékteremtés. A
2022. évi költségvetés tervezése során a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet előirányzatai is a fenti elvek mentén, valamint a takarékos állami
gazdálkodás követelményére tekintettel kerültek meghatározásra.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal való
gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve
finanszírozási bevételeiben és kiadásaiban jelennek meg.
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban:
Vagyonfejezet) tartalmazza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV
Zrt.) rábízott vagyonával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek állami tulajdonú
ingatlanokhoz, gazdasági társaságokhoz, vagy egyéb vagyonelemekhez, illetve az MNV Zrt.
által ellátandó feladatokhoz kapcsolódnak. Továbbá a Vagyonfejezet tartalmazza a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos központi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat,
amelyek döntően a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemeléséhez
és támogatásához köthetők, valamint tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdasági társaságoknak – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban:
NÚSZ Zrt.), MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB), Nemzeti Vízművek
Zrt. – a tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő ügyleteit is.
2021. január 1-től az állami tulajdonban lévő regionális víziközmű társaságok a Nemzeti
Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába kerültek az NVTNM tulajdonosi
joggyakorlásából. Ennek megfelelően a 2022. évi költségvetési tervezésnél már a Nemzeti
Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím is szerepel
a Vagyonfejezetben.
A fejezet előirányzatai között jelenik meg továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
által kezelt távközlési koncessziókból származó díj bevétele, valamint a Fejezeti tartalék,
amely a vagyongazdálkodással összefüggő, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető
kiadások fedezetét szolgálja.
A 2022. évben a 2021. évhez hasonlóan a Vagyonfejezetből a 2021. évben a XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap fejezetbe került előirányzatok változatlanul ott kerülnek
megtervezésre.

1. CÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK
1.1. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételek a 2022. évben
21 769,0 millió forintot tesznek ki, melyből 12 766,0 millió forint az ingatlanokkal és
ingóságokkal kapcsolatos bevételek, 53,0 millió forint a társaságokkal kapcsolatos bevételek,
és 8 950,0 millió forint az egyéb bevételek tervezett összege.
1/1/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési bevételeknek 58,6%-át adják a
2022. évben az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek. E bevételek nagyobb
része (68,1%-a) az ingatlanok értékesítéséből származik, melynek tervezett összege
8 700,0 millió forint. Az összeg tartalmazza a Nemzeti Eszközkezelő Program lezárása során
a korábbi tulajdonosoknak részletfizetés mellett visszajuttatott ingatlanok értékesítési
bevételét is.
Az ingatlanpiac növekedése a 2020. év első félévétől a világméretű COVID-19 járvány
következtében visszaesést mutat, és a piaci visszarendeződése tekintetében az értékesítésből
származó bevételek realizálása továbbra is kockázatot jelenthet. Ugyanakkor az állami
ingatlanportfolió racionalizálása, az ingatlan fenntartási kiadások csökkentése érdekében az
MNV Zrt. a hozzá közvetlenül tartozó nagy értékű ingatlanok csomagban történő
értékesítésével számol. A 2021. évben megkezdeni tervezett értékesítési eljárás nyomán jövő
évben folyhat be a bevétel. A tervezett 6 000,0 millió forint értékesítési bevétel emellett
feltételezi az állami tulajdonú kis értékű ingatlanok iránti kereslet fokozódását a vidéki
településeken is.
A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok értékesítéséből a
tervezett bevétel 2022. évben 2 700,0 millió forint, amely tartalmazza a Program részvevői
által megfizetett törlesztőrészleteket, az egyösszegű teljesítéseket, valamint az értékesített üres
ingatlanok vételárát.
Egyéb eszközök értékesítéséből a 2022. évben 1 300,0 millió forint bevétel várható. Az
érintett előirányzat elsősorban a vissznyereményi anyagok értékesítéséből származó bevételt
foglalja magában, melyeknek az értékesítése az MNV Zrt. egyes vagyonkezelőkkel (pl. MÁV
Zrt.-vel, GYSEV Zrt.-vel, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, Magyar Közút NZrt.-vel)
kötött megbízási szerződései alapján történik.
Az előirányzat tartalmazza a hagyatéki eljárásból származó vagyontárgyaknak (pl.
gépjárművek, bútorok, festmények) az értékesítéséből tervezett bevételét, amelyekhez nem
kapcsolódik a hagyatéki eljárás részeként örökölt kötelezettség, illetve kompenzálás.
Az előzőeken túl ezen az előirányzaton szerepel a vagyonkezelésből visszavett, értékesített
ingatlanokban található ingóságoknak az MNV Zrt. által az Elektronikus Aukciós Rendszeren
keresztüli értékesítéséből származó bevétele is.
Az MNV Zrt. rábízott vagyonát képező ingatlanok bérleti díjainak 2022. évi bevételi terve
1 635,0 millió forint. A jogcímen tervezett bevételek a magyar állam tulajdonában és az MNV
Zrt. közvetlen kezelésében álló ingó- és ingatlan vagyonelemek bérleti díjaiból (1 600,0 millió
forint) és a mederhasználati díjakból befolyó bevételekből (35,0 millió forint) származnak.
A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és megállapodások alapján szerepelnek a
bevételi tervben.

A vagyonkezelési díjbevételek tervezett tételei a következők:
millió forint
TÁRSASÁG

2022. évi terv

HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja
Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja
Összesen:

800,0
331,0
1 131,0

E díjak megfizetése esetében is kockázatot jelenthet a járvány esetleges világszintű
visszatérése.
1/1/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
A társaságokkal kapcsolatos bevételek tervezett együttes összege 53,0 millió forint, amely a
tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 3,0 millió forint és az osztalékbevételekből
származó 50,0 millió forint összege.
A tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 3,0 millió forint bevétel a társasági
portfólió tisztításához, az állam feladatai ellátásához vagy stratégiai céljaihoz nem szükséges
részesdések eladásához köthető.
Az osztalékbevétel a kisebbségi állami tulajdonban lévő társaságoktól származhat a
társaságok 2021. évi teljesítményének függvényében, amely a COVID-19 járvány negatív
hatásaira tekintettel bizonytalanságot hordoz magában. Ennek megfelelően indokolt óvatos
tervezéssel 50,0 millió forint bevétellel számolni.
1/1/3. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek között 8 950,0 millió forintot tesz ki
az egyéb bevételek összege. A tervezett bevételek döntő hányadát az Európai Unió által
finanszírozott projektek elszámolása révén befolyó, a támogatások intenzitásának megfelelő
4 500,0 millió forint összegű uniós források képezik.
A vegyes bevételek 2022. évre tervezett összege 1 200,0 millió forint. Ezen bevételek döntő
hányadát a tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, korábbi támogatások fel nem használt
részeinek visszafizetéseiből származó bevételek, továbbá a végelszámolásból származó
bevételek teszik ki.
Az állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása jogcímen 3 250,0 millió
forint az állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek 2022. évre tervezett összege.
Ezen az előirányzaton kerülnek elszámolásra a magyar állam, mint szükségképpeni örökös
tulajdonába kerülő ingatlanok és ingóságok azon értékesítési – köztük a végrehajtók által
értékesített ingatlanok kapcsán megküldött elszámolási kimutatásokban szereplő – bevételei,
melyekhez a hagyatéki eljárás során örökölt kötelezettséget szükséges kiegyenlítenie
(kompenzálnia) az MNV Zrt-nek.
1.2. ALCÍM: AZ MNV ZRT. RÁBÍZOTT VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési kiadások a 2022. évben
78 462,0 millió forintot tesznek ki.
A kiadások jelentős tétele az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 40 147,0
millió forint összege, amely az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos költségvetési
kifizetések több, mint felét teszi ki. Jelentős nagyságrendet köt le továbbá a társaságokkal
kapcsolatos kiadások 13 065,0 millió forintos összege, illetve a vagyongazdálkodás egyéb
kiadásai 25 250,0 millió forintos keretén belül meghatározó tétel az állam tulajdonosi

felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatokra tervezett 10 000,0 millió forint,
valamint az egyéb vagyonkezelési kiadások megvalósításához kapcsolódó 5 100,0 millió
forint.
1/2/1. JOGCÍMCSOPORT: INGATLANOKKAL ÉS INGÓSÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások összege 2022. évben 40 147,0 millió
forintot tesz ki, amely az állami vagyon fejlesztésére, értékmegőrzésére irányuló kifizetéseket
szolgálja. Az ingatlanokra fordítandó kiadások számos projekt finanszírozására biztosítanak
fedezetet, illetve magukban foglalják az MNV Zrt. által kezelt ingatlanokkal kapcsolatos
feladatok (nagyrészt üzemeltetési, fenntartási és vagyonvédelemi feladatok) költségeit is.
Az MNV Zrt. 10 000,0 millió forintot fordíthat ingatlan beruházásokra, ingatlan és egyéb
eszközvásárlásra a 2022. évben. Az ingatlanügyletek kiadási előirányzata alapvetően egyes
kormányzati projektek végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását,
műemlékek felújítását, és a vagyonkezelési szerződéssel érintett vagyonkezelő szervezetek
értéknövelő beruházásainak megtérítését, ingatlanok veszélyelhárítását szolgálja.
millió forint
MEGNEVEZÉS
Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
Ingatlanberuházások, -felújítások
Vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolása és megtérítése
Ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezése
Az Országleltár és az Adatgyűjtő portál informatikai rendszereinek
továbbfejlesztése
Immateriális javak vásárlása
Különféle ingóságok és egyéb eszközök vásárlása
Veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások
Beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok vásárlása

2022. évi terv
10 000,0
5 700,0
1 500,0
1 200,0
600,0
400,0
300,0
200,0
100,0

Az ingatlanvásárlásokat, felújításokat szolgáló 5 700,0 millió forintos összegből az MNV Zrt.
a 2022. évben egyrészt a közvetlen kezelésében lévő állami tulajdonú leromlott műszaki
állapotú ingatlanok felújítását, valamint az egyes kormányhatározatokban meghatározott
előkészítési,
beruházási,
felújítási
feladatokat,
másrészt
az
egyes
vagyonkezelői/önkormányzati megkeresések szerinti ingatlan felújításokat, feladatokat látja
el.
Az ingatlanberuházások, -felújítások tervezett felhasználását, a kormányhatározatok szerinti
és az egyedi 100,0 millió forintot elérő beruházási projekteket a következő táblázat
tartalmazza:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Ingatlanberuházások, - felújítások
Kormányhatározatokban az MNV Zrt. részére előírt feladatok
Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem „V2” megjelölésű és Goldmann
épületek bontása
Békéscsaba, Körös hotel bontása
Az MNV Zrt. által tervezett beruházások

2022. évi terv
5 700,0
214,4
155,0
59,4
5 485,6

MEGNEVEZÉS
Műemléki Felújítási Program keretében tervezett egyéb projektek
Bp., Andrássy út 28. műemléki lakóépület elektromos hálózat és lift
felújítása, valamint belső homlokzat és kapualj felújítása és restaurálás
Ikervár, Batthyány- kastély III. ütem komplett rekonstrukció
Bp., Andrássy út 88-90. műemléki lakóépület homlokzati felújítása és
sgraffitók restaurálása
Cseszneki vár állagvédelem és felújítás
Hajdúböszörmény Hajdúsági Múzeum műemléképület felújítása
Várgesztesi vár rekonstrukciós munkái - az állagmegóvási munkarészek
megóvására végleges védőtető elkészítése
Aszód- Podmaniczky kastély II. ütem tetőszerkezeti felújítás
Bp., Andrássy út 58. műemléki lakóépület homlokzati felújítása
Bp., Nagymező u. 12. műemléki lakóépület homlokzati felújítása
Ónodi vár állagvédelem és felújítás

2022. évi terv
1 011,6
800,0
736,0
650,0
500,0
460,0
420,0
300,0
276,5
231,5
100,0

A vagyonkezelők értéknövelő beruházásainak elszámolására és megtérítésére a 2022. évre
tervezett összeg 1 500,0 millió forint. Az MNV Zrt. jogszabályban rögzített tulajdonosi
joggyakorlói kötelezettsége az állami vagyonon végzett értéknövelő beruházásoknak az
érintett vagyonkezelőkkel (egyéb vagyonkezelők) – az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 16-18. §-ában foglaltakkal és vagyonkezelési
szerződésükkel összhangban – történő elszámolása.
Az ingatlanvásárlások, költségvetési szervek elhelyezésére tervezett összeg 1 200 millió
forint, amely egyrészt a várható ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadásokra, másrészt a
2022. év során megvalósítandó költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatban beérkező
igények teljesítésre szolgál.
Az Országleltár portál és az Adatgyűjtő portál (a Kataszteri Vagyonkezelői rendszer és a
Kontrolling adatgyűjtő rendszer) informatikai rendszereinek továbbfejlesztésére 600,0 millió
forint került tervezésre a 2022. évben. Az elkészült rendszerekre vonatkozóan az MNV Zrt.nek szükséges biztosítania a jogszabályi előírások alapján, valamint az IT biztonság
szempontjából még indokolt, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet 2021 februárjában elvégzett IT
biztonsági tesztjeinek jegyzőkönyvében szereplő észrevételeknek megfelelően további
fejlesztési feladatok végrehajtását, annak érdekében, hogy a rendszerek stabil működése, a
folyamatos szolgáltatás, valamint a jogszabályi megfelelőség egyaránt megvalósulhasson. A
tervezett összeg ezen fejlesztési feladatok kiadásaira szolgál.
Az immateriális javak vásárlása az MNV Zrt. rábízott vagyona kezelésénél alkalmazott SAP
(Systems Applications and Products in Data Processing) vállalatirányítási rendszer
fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások elszámolását tartalmazza, amelynek tervezett összege
400,0 millió forint.
A különféle ingóságok és egyéb eszközök vásárlására tervezett összeg 300,0 millió forint,
amely az állam számára megőrzésre érdemes hagyatékok megvásárlására, valamint az állami
ingatlanvagyon gyarapítása során az adott ingatlanban található működéshez szükséges
berendezések, felszerelési tárgyak, eszközök megvásárlására fordítható.
A veszélyelhárítás által indukált beruházási kiadások tervezett összege 200,0 millió forint,
amely az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő üzemeltetett, vagy gondnokolt ingatlanokon a
veszélyelhárítás érdekében felmerülő beruházási jellegű munkálatok elvégzésének költségeit
biztosítja.

A beruházásokhoz kapcsolódó ingóságokra fordítható összeg 100,0 millió forint 2020. évben,
amelyek azok a felújítás kapcsán beszerzendő bútorok, elektronikai eszközök, melyek külön
tárgyi eszközként kerülnek nyilvántartásba vételre és nem magának az érintett ingatlannak az
értékébe kerülnek beszámításra.
Az ingatlanok fenntartása és őrzése előirányzat az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő,
valamint a Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok közül az üres
ingatlanok, ingatlan komplexumok használatával, üzemeltetésével és beruházásnak nem
minősülő karbantartásával kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az előirányzaton a 2022.
költségvetési évre tervezett kiadás összege 14 000,0 millió forint.
Az előirányzatot az alábbi kiadások terhelik:
– Az inaktív ingatlanokkal kapcsolatos őrzésvédelmi kiadások tervezett 3 850,0 millió forint
összege, melyet az MNV Zrt. komplex vagyonvédelmi szolgáltatást közbeszerzési pályázat
útján kötött – inflációkövető – keretszerződés alapján vesz igénybe, és 190-200 ingatlan
komplex védelmét biztosítja. A gondnokolási, üzemeltetési, karbantartási, fenntartási, javítási
feladatok 3 350,0 millió forint összege az MNV Zrt. vagyonkezelésében és az üzemeltetési
szerződés hatálya alá nem tartozó ingatlanokon, épületeken folyamatos állagmegóvást célzó
karbantartási, javítási munkák végzésére nyújt fedezetet. A beruházásokhoz kapcsolódó
üzemeltetési kiadások 2 533,0 millió forint összege nyújt fedezetet az MNV Zrt. által végzett
a beruházásokhoz kapcsolódó állagvédelmi, karbantartási és veszélyelhárítási feladatokkal
kapcsolatos költségek elszámolására. A 2022. évben a Várgesztesi Vár veszélyelhárítási,
állagmegóvási munkálatai, a Sopron Haller Villa állagmegóvási feladatai, a Cseszneki vár
állagvédelem és felújítási feladatai, az Ónodi vár állagvédelem és felújítási munkálatai, és
egyéb felmerülő feladatok kerülnek kivitelezésre.
– A közüzemekkel kapcsolatos kiadások 1 580,0 millió forint összege az MNV Zrt. közvetlen
kezelésben lévő ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban tartalmazza a közműszolgáltatási
díjakat, a társasházi közös költség és célbefizetéseket, valamint minden olyan egyéb díjakat,
költségeket, amelyek az ingatlanok használatával összefüggésben felmerülnek.
– Egyéb ellátandó fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatok 988,0 millió
forint összegben.
– Az üzemeltetési feladatok kapcsán felmerülő őrzésvédelmi kiadások 930,0 millió forint
összege, amely a magyar állam tulajdonában, és az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló
aktív, üzemeltetett ingatlanok (12 darab) őrzésével, vagyonvédelmével kapcsolatos
kiadásokra biztosít fedezetet, az értékarányos védelem szempontjainak figyelembevételével,
az alapvető mechanikai védelem alkalmazásán túl, élőerős és technikai védelmi eszközökkel.
– Ad-hoc szerződéshez kapcsolódó feladatokra az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő
ingatlanokon eseti jelleggel felmerülő munkálatokra tervezett 727,0 millió forint, amely
fedezetet nyújt a kisebb javításoktól kezdve egészen a veszélyelhárításig (nem beruházás
jellegű feladatok), amelybe felépítmények elbontása is beletartozik
– Egyedi őrzésvédelmi kiadások 42,0 millió forint összege, amely a területi irodák egyedi
vagyonvédelmi szerződéseiből adódó költségek, illetve az eseti jellegű, a másik két őrzési
tervsorba nem besorolható őrzésvédelmi költségekre biztosít fedezetet.
A Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos kiadások előirányzat tervezett
összege 16 147,0 millió forint. A költségvetési szervek javára kizárólag az MNV Zrt. jogosult
nem állami tulajdonú, Magyarország területén található ingatlanra vonatkozó használati
jogosultságot eredményező megállapodást kötni, amelyeknek a fedezetét biztosítja a Kormány
jóváhagyásával túlléphető előirányzat. Az előirányzat összege a jelenleg pontosan ismert

bérleti igények fedezetét tartalmazza, amely eddig az érintett költségvetési fejezetekben jelent
meg.
1/2/2. JOGCÍMCSOPORT: TÁRSASÁGOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
A társaságokkal kapcsolatos kiadások 2022. évre tervezett 13 065,0 millió forint összege az
MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásait és az MNV Zrt.
működési támogatását foglalja magába.
A 2022. évben az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlásra, tőkeemelésre,
pótbefizetésre és támogatásra 5 165,0 millió forint, az MNV Zrt. működésének
finanszírozására 7 900,0 millió forint került tervezésre.
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tervezett forrásjuttatásai a
következők:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
forrásjuttatásai
A TLA Vagyonkezelő- és hasznosító Kft. jogszabályban meghatározott
tevékenységével kapcsolatos kiadások
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. támogatása
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. tulajdonosi tőkejuttatása

2022. évi terv
5 165,00
1 950,0
1 841,0
514,0

PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. támogatása

308,0

Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. támogatása

230,0

Hortobágyi Halgazdaság Zrt. támogatása

200,0

Nitrokémia Zrt. (de minimis) támogatása

70,0

Nemzeti Adatközpont Kft. támogatása

52,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2020. október 31-én megszűnt, feladatait jogszabály alapján a
TLA Vagyonkezelő- és hasznosító Kft., mint lebonyolító vette át. Az e tevékenységből 2022re megmaradó, illetve további jogszabályi rendelkezésekből adódó állami feladatok
ellátásának fedezetét jelenti e támogatás 1 950,0 millió forint értékben.
A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. működési támogatására 1 841,0
millió forintot tervez az MNV Zrt.
A 2022. évben az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére 514,0 millió forint tulajdonosi
tőkejuttatás biztosítja a társaság megkezdett fejlesztési koncepciójának folyamatos előre
haladását.
A PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. részére 308,0 millió forint támogatás
került betervezésre a 2022. évre döntően a Nemzeti Kulturális Vagyonlenyomat Program
folytatására, digitalizálására, múzeumi elektronikus vagyonjelentések biztosítására.
A Nemzeti Bélyegmúzeum Kft. részére 230,0 millió forint támogatás biztosítja a társaság és a
múzeum üzemeltetését és vagyonbiztosítását, valamint a kormányzati támogatással tervezett
Nemzetközi Bélyegkiállításon a Bélyegmúzeum megjelenését célzó kiemelt projekt
költségeit.
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. részére tervezett 200,0 millió forint összegű támogatás fedezi
a társaság alapfeladatai ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozását.

A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részére tervezett 70,0 millió
forint támogatás a működés során felmerülő, bevételekkel nem fedezett, vagyongazdálkodási
feladatokhoz kapcsolódó költségeket fedezi.
A Nemzeti Adatközpont Kft. részére 52,0 millió forint működési támogatás került tervezésre.
A társaság feladata a Göd külterületén megkezdett adatközpont helyszínén meglévő félkész
ingatlan állagmegóvása, őrzése.
Az MNV Zrt. működési támogatásának 2022. évre tervezett összege 7 900,0 millió forint,
amely a társaságnál a rábízott állami vagyon kezelése érdekében felmerülő feladatok
költségeinek fedezetét szolgálja.
1/2/3. JOGCÍMCSOPORT: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 25 250,0 millió forint került tervezésre a 2022. évre.
A jogcímcsoportba tartozó előirányzatok közül a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása, az
államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások, továbbá az
ÁFA elszámolás előirányzatok keretösszegeinek teljesülése – a költségvetési törvény
rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhet a tervezettől. Az alábbi táblázat
tartalmazza a vagyongazdálkodás egyéb kiadásai tervezett összegeit.
millió forint
MEGNEVEZÉS
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb
kiadások
ÁFA elszámolás
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása

2022. évi terv
25 250,0
10 000,0
1 400,0
1 000,0
4 500,0
5 100,0
3 250,0

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozására
tervezett 10 000,0 millió forint terhére az MNV Zrt. a 2022. évre az alábbi projektekkel
kapcsolatos feladatokat tervezi:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Bányabezárás, rekultiváció (Gyöngyösoroszi, Recsk I. (Lahóca))
Tiszavasvári rekultiváció
Ingatlanok környezetvédelmi kiadásai
Komplex környezeti kármentesítési feladatok
Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesítéssel kapcsolatos költségei
Nitrokémia Zrt.-re közvetlenül vonatkozó környezeti kármentesítési
munkák kiadása (Nitrokémia saját, Séd Nádor)

2022. évi terv
10 000,0
3 596,0
2 650,0
1 750,0
800,0
654,0
550,0

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások
1 400,0 millió forint összegű előirányzaton kerülnek megtervezésre 1 000,0 millió forint
összegben a jótállással, szavatossággal, kezesi felelősséggel, konszernfelelősséggel, egyéb

szerződéses kötelezettséggel kapcsolatos helytállási típusú kiadások, igazságügyi szolgáltatási
költségek, valamint jogszabályi rendelkezésekből, egyéb bírósági döntésből eredő kiadások,
amelyek az államot terhelik és nem sorolhatók be a jogcímcsoport más jogcímei alá. Továbbá
itt kerül elszámolásra a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 400,0 millió forint összegben.
Az ÁFA elszámolás előirányzat részben az ÁFA elszámolás szempontjából „fordított
adózással” érintett ingatlanügyletek és beruházások ÁFA értékét, valamint a térítésmentesen
állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő ÁFA fizetési kötelezettség fedezetét
tartalmazza, amelynek 2022. évre tervezett összege 1 000,0 millió forint.
Az Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása előirányzat 4 500,0 millió forint összegben
nyújt fedezetet, egyrészt a környezetvédelmi EU projekteknek 3 470,0 millió forint összegére,
amely a „Berhida II víztisztítás” és a „Berhida III iszapkazetták” projektek 2022. évi
kármentesítési munkák folytatását biztosítja. Másrészt az előirányzaton kerülnek elszámolásra
1 030,0 millió forint összegben a 2021. évben megkezdett „A Baranya megyei Sellye
Térségének Ivóvízminőség-javító Programja „Sellye B” projekt” és a „Tiszaeszlár
Ivóvízminőség-javítási projekt” kivitelezéseinek 2022. évi kiadásai. Mindkét projekt
megvalósításának a célja a lakosság megfelelő minőségű (arzén és egyéb
szennyeződésmentes) ivóvízminőségének biztosítása.
Az Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat tervezett összege 5 100,0 millió forint, amely
előirányzat tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza a kiadásokat és azok összegeit:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Az Országleltár és az Adatgyűjtő portál informatikai rendszereinek
üzemeltetése
Ingatlan bérleti díjak
Állami vagyon felmérése, megjelenítése
Különféle vagyonkezelési kiadások
Bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések
Iratkezelési kiadások
SAP Licenszkövetés
Különféle eljárási költség

2022. évi terv
5 100,0
2 067,9
800,0
719,5
500,0
450,0
166,8
165,8
150,0
80,0

A tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja tervezett összege 2 067,9 millió forint,
amely tartalmazza az alábbi kiadásokat:
millió forint
MEGNEVEZÉS
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Jogi képviseleti díjak
Stratégiai projektek
Egyéb szakértői kiadások
Restitúciós kiadások
Ingatlan portfólióhoz kapcsolódó szakértői kiadások
Értékbecslések (ingatlanok és ingóságok)
Beszerzések külső szakértői támogatása

2022. évi terv
2 067,9
909,3
300,0
319,0
169,6
130,0
125,0
115,0

Az Országleltár és az Adatgyűjtő portál háttér informatikai infrastruktúra rendszereinek
üzemeltetése tervsor tervezett összege 800,0 millió forint. Az összeg az érintett rendszerek
üzemeltetési feladatainak kiadásaira, valamint a kapcsolódó Országleltár Adattárház
infrastruktúra rendszer üzemeltetési költségeire (licence követések, support költségek, stb.)
nyújt fedezetet.
Az ingatlan bérleti díjak tervsoron belül kerülnek elszámolásra az MNV Zrt. által egyrészt a
Kormány irányítása alá nem tartozó központi költségvetési szervek, valamint a Nemzetközi
Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) elhelyezésével (2012. évi LII törvény. 2.§ alapján)
kapcsolatos bérleti díjak összességében 719,5 millió forint értékben.
Az állami vagyon felmérése, megjelenítése tervsor tervezett összege 500,0 millió forint. Ezen
a tervsoron kerülnek elszámolásra a vagyonkezelési adminisztráció folyamatos ellátása és a
tulajdonosi joggyakorlók ASZK (Adatszolgáltatási Keret Rendszer) felületre történő
adatszolgáltatásai kapcsán felmerülő adminisztratív feladatok költségei. Ezen feladatokat az
MNV Zrt. szolgáltatási szerződés keretében veszi igénybe. Ezen felül a 2022-es tervek között
szerepel többek között az állami vagyonnal kapcsolatos adatok térinformatikai rendszerben
történő megjelenítése, egyes kapcsolódó informatikai rendszerek/alrendszerek közötti
szintetizálás megvalósítása.
A különféle vagyonkezelési kiadások tervsoron kerülnek elszámolásra a bírságok, járulékok,
kártérítések kiadásai, illetve minden olyan egyéb költség, ami a nevesített tervsorokon nem
számolható el, tervezett összege 450,0 millió forint.
A bérleti jog megváltáshoz kapcsolódó kifizetések tervsor 166,8 millió tervezett összege
fedezi az olyan kiadásokat, amelyek az MNV Zrt. közvetlen kezelésű ingatlan portfoliójában
található, lakásbérleti szerződésekkel érintett ingatlanok (egyedi lakások vagy többlakásos
lakóházak) vagyongazdálkodási szempontból indokolt kiürítésével kapcsolatosak
(kormányzati döntés végrehajtása érdekében, vagy az ingatlan rossz műszaki állapota okán).
Az iratkezelési kiadások között került tervezésre az MNV Zrt. jogelődjei által keletkezett
iratanyagok PrivDat Kft. által biztosított archiválási, kezelési és selejtezési költségeinek
összege, tervezett összege 165,8 millió forint.
A SAP Licenszkövetés tervsor tervezett összege 150,0 millió forint, amely a SAP rendszer –
mint az állami vagyon nyilvántartását számviteli szempontból biztosító vállalatirányítási
rendszer – tervezett szoftverkövetés díjának költségét tartalmazza.
A különféle eljárási költségek tervsor tervezett összege 80,0 millió forint, amely a
vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán várhatóan fizetendő eljárási költségek az MNV Zrt.
által indított hatósági (közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki) eljárások díjainak
kifizetésére szolgál.
Az állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása előirányzaton kerülnek elszámolásra a
magyar állam, mint szükségképpeni örökös tulajdonába kerülő ingatlanokkal és ingóságokkal
kapcsolatos kiadások. Az előirányzat tervezett összege 3 250,0 millió forint.
2. CÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2/1. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 22 134,5 millió forintos
összege a szerencsejáték, a dohánytermékek kiskereskedelmével kapcsolatos és
az infrastruktúra koncessziókból származó bevételeket, a gazdasági társaságtól származó
osztalékbevételt, valamint az egyéb bevételeket tartalmazza.

2/1/1. JOGCÍMCSOPORT: KONCESSZIÓS DÍJAK
A koncessziós díjak összege 6 631,5 millió forint, amely a következő tételekből áll:
Szerencsejáték koncessziós díj
Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a koncesszióba vevő koncessziós díjat
(díjminimumot) köteles fizetni a tárgyévet megelőző évben fizetett koncessziós díj alapján.
A magyar állam, mint koncesszióba adó fenntartja annak jogát, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti értékvédelem, értékállóság elvére
tekintettel a valorizált érték különbözetének év közbeni előírása akár jogszabály-módosítás,
akár szerződés-módosítás, illetve ennek hiányában a koncessziós szerződés ilyen irányú közös
értelmezése alapján megtörténjen.
A 2022. évi játékkaszinó koncessziós díj bevételi tervszám – a 2022. tárgyévi törvényi
koncessziós díjminimum és 11 egység II. kategóriájú játékkaszinó egész éves működésének
figyelembevételével – 5 024,8 millió forint.
Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
A dohánytermékek kiskereskedelme koncessziós díjának 2022. évi tervezett bevétele
általános forgalmi adó nélkül számítva nettó 1 580,8 millió forint.
A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.
törvény rendelkezésén alapul, melynek alapján a dohány-kiskereskedelem ellátási
tevékenység, továbbá a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység állami koncesszióba vont
tevékenység.
A dohánytermék kiskereskedelemmel kapcsolatos koncessziós díjbevételek tartalmazzák
a dohánytermék kiskereskedelmi ellátó által fizetendő nettó 600,0 millió forint koncessziós
díjat, továbbá a dohánytermék kiskereskedők által fizetendő éves nettó 936,7 koncessziós
díjat, valamint a dohánytermék kiskereskedelmére vonatkozó jogosultsági díjbevételeket nettó
44,1 millió forint összegben.
A dohány-kiskereskedelmi ellátási tevékenység koncessziós díja a dohánykiskereskedelemellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő
koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII.10.) Korm. rendeletben
meghatározottak alapján kerül kiszámításra, míg a dohánytermék kiskereskedelem
koncessziós díja a koncessziós pályázati felhívásokban rögzített mértékű.
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
Az infrastruktúra koncessziókból származó díj 2022. évi tervezett összege általános forgalmi
adó nélkül számítva 25,9 millió forint.
Az előirányzat az M6/M60 autópálya koncessziós díjakat teljesítő társaságoktól származó
nettó bevételeket tartalmazza.
2/1/2. JOGCÍMCSOPORT: OSZTALÉKBEVÉTEL
Az osztalékbevétel előirányzat 2022. évre tervezett 15 500,0 millió forintos összege a magyar
állam tulajdonában lévő, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok által fizetett 2022. évi osztalék
tervezett összegét tartalmazza. Az összeg meghatározásánál figyelembevételre kerültek
a cégek 2021. évi üzleti tervei, valamint a társaságok várható gazdasági és finanszírozási
helyzete. A 2022. évben a Szerencsejáték Zrt. részéről várható osztalékfizetés.

2/1/3. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK
Az egyéb bevételek előirányzat 2022. évi 3,0 millió forintos összege a korábbi években
nyújtott támogatások visszatérítési kötelezettségéből adódó bevételeket, valamint az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő egyéb bevételek tervezett összegét tartalmazza.
2/2. ALCÍM: AZ NVTNM TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 62 377,1 millió forintos
összege tartalmazza az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
2022. évi tőkeemelését, pótbefizetését, támogatását, valamint bérfejlesztésének
ellentételezését szolgáló forrásokat.
2/2/1. JOGCÍMCSOPORT: AZ NHKV ZRT. TÁMOGATÁSA
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer finanszírozásával kapcsolatos intézkedések
fedezeteként a 2022. évben az NHKV Zrt. számára  az eddigi tendenciáknak megfelelő 
50 000,0 millió forint forrás kerül biztosításra, amely kizárólag a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdés e) pontja szerinti közszolgáltatók részére térítendő
NHKV Zrt. szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújt pénzügyi fedezetet.
2/2/3. JOGCÍMCSOPORT: AZ NVTNM

TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ

EGYÉB TÁRSASÁGOK FORRÁSJUTTATÁSAI

A jogcímcsoporton tervezett 11 938,3 millió forint összegű előirányzat az alábbiak szerint
oszlik meg az egyes társaságok között.
millió forint
MEGNEVEZÉS
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok
forrásjuttatásai
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. támogatása
MÁV Zrt. támogatása
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. támogatása
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. támogatása
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. támogatása
MÁV Rail Tours Kft. támogatása
MNV Zrt. támogatása
BMSK Zrt. támogatása

2022. évi terv
11 938,3
5 694,2
4 738,4
720,0
244,1
152,0
148,0
141,6
100,0

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára 5 694,2 millió forint előirányzat
biztosított az általa megvalósított közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésekre irányuló
szakmai projektek menedzsment költségei között nem elszámolható működési költségek,
valamint a társaság működéséhez szükséges beruházások fedezetéül.
A MÁV Zrt. részére a VOLÁNBUSZ Zrt. részére eddig biztosított közel 4 738,4 millió forint
összegű, 2022. évi bértámogatás a közszolgáltatási szerződésben foglalt, bevétellel nem
fedezett, indokolt költségek finanszírozására, ezen belül a keretösszeg közszolgáltatási
tevékenység közvetlen ellátásában résztvevő munkatársak béréhez kapcsolódó bérfejlesztésre
fordítható, utólagos elszámolás mellett.
Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 2022. évi bértámogatásához
720,0 millió forint összegű forrás szükséges.

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működési támogatására
tervezett 244,1 millió forint előirányzat a társaság tevékenysége során felmerülő feladatok  a
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség javító
projektek, beruházások, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság
növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló és azzal kapcsolatos
alapfeladatoknak a projektek költségei között el nem számolható  felhalmozási és működési
célú kiadásainak finanszírozását szolgálja.
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. számára biztosított 152,0 millió forint összegű
forrásból 125,0 millió forint az alaptevékenységeinek ellátásához kapcsolódó informatikai
rendszer-üzemeltetése támogatására, valamint 27,0 millió forint bértámogatására nyújt
fedezetet.
A MÁV Zrt. részére 148,0 millió
MÁV Rail Tours Kft. bértámogatására.

forint

összegű

előirányzat

biztosított

a

Az MNV Zrt. számára 141,6 millió forint összegű forrás az állam közvetlen többségi
tulajdonát képező gazdasági társaságok által teljesítendő egységes kontrolling
adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről szóló kormányhatározat végrehajtása érdekében egy
egységes elveken nyugvó, naprakész adatbázisként szolgáló központi elektronikus
adatszolgáltatási rendszer, a Gazdasági Adattárház kialakításához biztosítandó.
A BMSK Zrt. részére 100,0 millió forint összegű költségvetési forrás kerül biztosításra a
Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához,
melyek keretében a társaság ellenőrzi egyes beruházások tekintetében az állami vagyon értéke
növelésének megvalósulását, illetve a beruházási célú központi költségvetési támogatások
nyújtása esetén azok vagyongazdálkodási szempontú felhasználását és hasznosulását.
2/2/4. JOGCÍMCSOPORT: AZ MFB ZRT. MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Az MFB-nek az állam nevében végzett tulajdonosi joggyakorlásból eredő szervezetiműködési költségeit – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX.
törvény 3. § (12) bekezdése alapján – a központi költségvetés biztosítja, amelynek a
2022. évre betervezett forrása 5,0 millió forint.
2/2/5. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB KIADÁSOK
Az előirányzat összege 433,8 millió forint. Az előirányzat célja a tulajdonosi joggyakorlás
részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési
kötelezettséghez, a koncesszióhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői kiadásokhoz szükséges
2022. évi forrás biztosítása.
3. CÍM: A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZRT. TULAJDONOSI
JOGGYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
A NÚSZ Zrt. – jogszabályi kijelölés alapján – az országos közutak használatáért fizetendő,
megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló,
integrált elektronikus díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába
kerülő vagyonelemek, a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításához és
működtetéséhez kapcsolódóan létrejövő vagyonelemek, valamint az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer fejlesztése keretében a jármű-ellenőrzéshez kapcsolódóan
létrejövő vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket
2026. október 31. napjáig gyakorolja.
Az útdíjszedési és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: HU-GO rendszer) 2013. évi
bevezetése óta folyamatos fejlesztés alatt áll, amelyet egyrészt a kapcsolódó szoftverek és

hardverek életciklusából fakadó feladatok indokolnak, másrészt az, hogy a rendszernek egy
folyamatosan változó jogszabályi és üzleti környezetnek kell megfelelnie. A HU-GO
rendszeren minden évben jelentős szolgáltatásbővítés történik, tekintettel arra, hogy
folyamatosan nő a díjköteles útszakaszok és ellenőrző keresztmetszetek száma, valamint a
kezelt jármű- és adatmennyiség. 2022-ben a gyorsforgalmi útszakaszokon a gazdaság
élénkülésével párhuzamosan jelentős forgalomnövekedés várható, amely kihatással van a HUGO rendszer teljes működésére, így a rendszer fejlesztését célzó beruházások megvalósítása
elengedhetetlen. A díjellenőrzési rendszer alapját jelentő kamerarendszerek és a hozzájuk
közvetlenül kapcsolódó szoftverrendszerek korszerűsítése, továbbá az ellenőrzés másik
pillérét jelentő mobil adatgyűjtő járműpark – járművek életkorából fakadódó – megújítása
szükséges. Ezen fejlesztések mellett további, a járműforgalom miatt kiemelten erős
igénybevételnek kitett útburkolatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósítása indokolt.
Az előzőek alapján az említett rendszerek megfelelő működéséhez és az útdíj bevételek
szintjének tarthatóságához a 2022. évben a NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
vagyonelemeken történő beruházások, fejlesztések, továbbá állagmegóvási és fenntartási célú
beruházások megvalósításához összesen 5 500,0 millió forint összegű forrás biztosítása
szükséges.
4. CÍM: A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT. TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 6. § (3)
bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés d) pontja
alapján 2021. január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zrt. látja el az állami tulajdonú víziközműrendszerek és a víziközmű-szolgáltató társaságok állami tulajdonban lévő társasági
részesedései feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatokat.
4/1.

ALCÍM:

A NEMZETI VÍZMŰVEK
KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

ZRT.

TULAJDONOSI

JOGGYAKORLÁSÁVAL

4/1/1. JOGCÍMCSOPORT: VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI DÍJ
A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, állami tulajdonú víziközművagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek az állami tulajdonú víziközmű-rendszereket
üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságokkal kötött, hatályos vagyonkezelési szerződések
alapján kerültek meghatározásra. Az előirányzaton tervezett 2022. évi vagyonkezelési és
üzemeltetési díjból származó bevétel 25,0 millió forint.
4/1/2. JOGCÍMCSOPORT: EGYÉB BEVÉTELEK
Az előirányzat a Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, többségi
állami tulajdonú regionális víziközmű-szolgáltató társaságok részére a korábbi években
nyújtott támogatások visszatérítési kötelezettségéből adódó bevételek tervezett összegét
tartalmazza. Az előirányzaton tervezett 2022. évi bevétel 1,0 millió forint.
4/2.

ALCÍM:

A

NEMZETI

VÍZMŰVEK

ZRT.

TULAJDONOSI

JOGGYAKORLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4/2/1. JOGCÍMCSOPORT: AZ

ÁLLAMI TULAJDONÚ VÍZIKÖZMŰ-VAGYONON
ÉRTÉKNÖVELŐ BERUHÁZÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

VÉGZETT

A magyar állam ellátásért felelősként a Nemzeti Vízművek Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló
és a víziközmű-szolgáltató társaságok, mint vagyonkezelők révén gondoskodik az állami
tulajdonban álló víziközmű rendszerek üzemeltetéséről, állagmegóvásáról és fejlesztéséről.
Ennek
megfelelően
a
víziközmű-szolgáltató
társaságok
vagyonkezelőként

a vagyonkezelésükben lévő állami vagyonon elvégzik a közszolgáltatási feladataik folyamatos
ellátásának biztosításához, a Vksztv. szerinti ellátásbiztonság fenntartásához szükséges
beruházásokat, valamint az értéknövelő felújításokat, amelyek megtérítésére összesen
3 000,0 millió forint a tervezett összeg 2022-ben.
4/2/2. JOGCÍMCSOPORT: A REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ TÁRSASÁGOK TÁMOGATÁSA
A többségi állami tulajdonban álló társaságok – DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt,
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, Északdunántúli Vízmű Zrt., Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt., és a Tisztamenti Regionális Vízművek Zrt. – 2022. évi működési és
bértámogatásának együttes összege 23 000 millió forint. A társaságok ivóvíz és csatorna
szolgáltatás ágazataiban keletkezett költségei működési támogatás formájában, a bérfejlesztés
a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi
állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez
szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat végrehajtásához
szükséges költségei pedig bértámogatás formájában kerülnek megtérítésre a többségi
tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vízművek Zrt. részéről. Az összesen 23 000,0 millió
forint támogatás társaságok közötti elosztására a támogatási igények indokoltsága
függvényében kerül sor.
6. CÍM: A FREKVENCIAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
6/1. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI KONCESSZIÓKBÓL SZÁRMAZÓ DÍJ
A távközlési koncessziókból származó díjbevétel tervezett összege 333,6 millió forint,
amelyet az Antenna Hungária Zrt. a megkötött hatósági szerződések alapján fizet évente a
digitális televízió és rádió műsorszóró hálózat üzemeltetéséből származó árbevételei után.
6/5. ALCÍM: FREKVENCIA HASZNÁLATI JOG ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. január 28-i árverésén három piaci szolgáltató
900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultságaira
licitálhatott, a megszerzett spektrummennyiségekért összesen 150 200,0 millió forintot
fizetnek majd a magyar államháztartásnak. A jelenlegi jogosultságok 2022. év áprilisában
lejárnak, az új jogosultságok tizenöt évig, 2037. április 9-ig lesznek érvényesek.
7. CÍM: FEJEZETI TARTALÉK
A fejezeti tartalék előirányzat 6 500,0 millió forint összege a vagyongazdálkodással
összefüggő, előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a
feszültségpontok, kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A fejezeti tartalék
felhasználása a költségvetési törvényben szabályozottan, a fejezeten belüli előirányzatokra
való átcsoportosítással történik.

